ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
Ås Eldreråd

MØTESTED
Lille sal, Kulturhuset

Fra ER-sak:
Til ER-sak:

Fra kl.: 15.30
Til kl.: 17.40

4/13
6/13

MØTEDATO
11.02.2013

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7.
Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
Ina Rangønes Libak (A)
Egil Ekberg (fung.)
Møtende medlemmer:
Arne Ellingsberg (Sp)
Espen Fjeld (H)
Inger Ekern
Reidun Hilmersen
Georg Distad
Møtende varamedlemmer:
Egil Ørbeck (H)
Fra administrasjonen møtte:
Førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær
Diverse merknader:
Espen Fjeld gikk kl. 16.30 etter votering i ER-sak 4/13, Egil Ørbeck tiltrådte.
Hans Kjensli var til stede.
Møtet ble innledet med informasjon om frisklivssentralen, deretter ble sakene 4, 5 og
6/13 behandlet, og til slutt oppfølging av referatsaker, eldredagen og eventuelt.
Godkjent 13.02.2013 av leder Georg Distad og nestleder Inger Ekern.
Underskrifter:
__________________________

Saksnr. 13/92-4

__________________________

SAKSLISTE
ER-sak
TITTEL

Saksnr.

Arkivkode

4/13
10/3089
GB 113/2
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD

5/13
13/147
610 D12 &30
PLAN FOR BRUK AV KULTURHUSET - 2013

6/13
13/256
F61 &18
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE 2013-2016

REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 13.02.2013
Referatsak 3 - Fotgjengerundergangen ved jernbanen:
Ås eldreråd ber Ås kommune følge opp vedlikeholdet av fotgjengerundergangen ved jernbanen selv om dette er Statens vegvesens ansvar.
Eldrerådet foreslår at kommunen tar dette opp med vegvesenet og forhandler
om evt. kompensasjon.
Oppfølging: Uttalelsen sendes rådmannen v/teknisk sjef.
Referatsak 4 - Parkeringsplasser:
Ås eldreråd fremmet følgende uttalelse til F-sak 7/13 PARKERING I ÅS SENTRUM
som behandles i formannskapet 13.02.2013:
For trivsel i Ås er det viktig med nok parkeringsplasser både til pendlere og
besøkende i Ås sentrum. Det bør være tidsbegrensning på tre timer foran
forretninger. Eldrerådet tror ikke varslet bøtelegging gir løsning på
parkeringsproblemene.
Oppfølging: Uttalelsen sendes ordfører.
Referatsakene for øvrig ble tatt til orientering.

ORIENTERINGSSAK I ÅS ELDRERÅD 11.02.2013
Enhetsleder for frisklivssentralen Charlotte Bless orienterte om organisering, tilbud og
status.
Arne Ellingsberg foreslo at NAV inviteres for å informere om tilbud til eldre.

DRØFTINGSSAK I ÅS ELDRERÅD 11.02.2013
Planlegging av eldredagen 2013. Det var ingen tilføyelser eller endringer i opplegget i
drøftingssak 2 i eldrerådet 14.01.2013.
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EVENTUELT I ÅS ELDRERÅD 11.02.2013
1. Likebehandling av seniorsentrene i Nordby og Ås ble drøftet.
Leder viste til eldrerådets uttalelse 05.11.2012 til sak om Handlingsprogram med
økonomiplan 2013-2016. Eldrerådet ble enige om å fortsette å arbeide med
problematikken om tilskuddet.
2. Georg Distad orienterte fra møte 31.01.2013 mellom Follos eldrerådsledere.
Deltakerne var positive til å etablere et samarbeid, og Georg Distad ble valgt som
koordinator.
3. Granås sykehjem – behov for sykehjemsplasser i Ås.
Ås eldreråd drøftet seg frem til følgende enstemmige forslag:
1. Ås eldreråd ber rådmannen fremme følgende uttalelse:
Ås kommune antar vi har behov for x antall plasser på Granås sykehjem
inntil utvidelse av Moer sykehjem er på plass. Helse- og sosialsjefen har
meddelt at Ås kommune har 15 plasser for lite per i dag.
2. Arbeidet med utvidelse av Moer sykehjem må starte straks.
4. Møtene i Ås eldreråd. Georg Distad tok opp en idé om at det kan settes av 30
minutter til åpen dialog med interesserte/innbyggere i eldrerådets møter.
5. I aprilmøtet kommer flytting av folkebiblioteket i Nordby til Vinterbrosenteret
som tema.
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ER-sak 4/13
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD
Rådmannens innstilling: Tilsvarer eldrerådets uttalelse.
Ås eldreråds behandling 11.02.2013:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. (5 stemmer)
Ås eldreråds vedtak/uttalelse 11.02.2013:
Saken tas til orientering.

ER-sak 5/13
PLAN FOR BRUK AV KULTURHUSET - 2013
Oppvekst og kultursjefens innstilling:
«Plan for bruk av kulturhuset - 2013», som går fram av saksframstillingen, tas til
orientering.
Ås eldreråds behandling 11.02.2013:
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende tillegg som kan følge saken:
1. Hva menes med reduserte åpningstider og hvilke deler av kulturhuset gjelder
det? Gjelder det bibliotek og eldresenter?
2. Betegnelsen på byggene og salene må være entydige.
Votering:
(5 stemmer)
Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Eldrerådets tillegg ble enstemmig vedtatt.
Ås eldreråds vedtak/uttalelse 11.02.2013:
«Plan for bruk av kulturhuset - 2013», som går fram av saksframstillingen, tas til
orientering.
Eldrerådets tillegg som følger saken:
1. Hva menes med reduserte åpningstider og hvilke deler av kulturhuset gjelder
det? Gjelder det bibliotek og eldresenter?
2. Betegnelsen på byggene og salene må være entydige.

ER-sak 6/13
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE 2013-2016
Rådmannens innstilling: Tilsvarer eldrerådets uttalelse.
Ås eldreråds behandling 11.02.2013:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

(5 stemmer)

Ås eldreråds vedtak/uttalelse 11.02.2013:
1. Temaplan for rusmiddelpolitikk for 2013-2016 tas til etterretning.
2. Tiltakene i planen innarbeides i handlingsprogrammet for perioden.
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